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ท่ี  สภ 2557/062  วนัท่ี 11 มีนาคม 2557 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 

2.   รายงานประจาํปี 2556 และงบการเงินประจาํปี 2556 ซ่ึงประกอบด้วยงบดุล และงบกาํไรขาดทุน
ประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

3.  ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข.) 
5.  หลกัเกณฑ ์และวธีิการปฏิบติัในการประชุม 
6.     ประวติัคณะกรรมการท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งกลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

หลงัจากท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  
7.     แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 เมษายน 2557 เวลา 9.00น. ณ 
ห้องประชุมชั้ น 3 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ตั้ งอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 
11 เมษายน 2556 ดงัสาํเนารายงานการประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
มติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  
 
วาระที ่2   พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2556 

ผลประกอบการโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2556 มีกาํไรจากการดาํเนินงาน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 138.22 ลา้นบาท และในปี 2555 เท่ากบั 104.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
32.75 และมีรายไดร้วมในปี 2556 เท่ากบั 1,307.31 ลา้นบาท ในปี 2555 เท่ากบั 1,523.05 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 14.16  เกิดจากในปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากงานโครงสร้างลดลง และงานท่ีไดรั้บ
ส่วนใหญ่เป็นงานท่ีรับเฉพาะค่าแรง ในปี 2556 ไดจ้ดทะเบียนเปิดบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด 
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จาํกดัเพ่ือดาํเนินงานรับงานในต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเปิด AEC โดยไดท้าํการเปิดตลาดเขา้ไป
ในประเทศพม่าเป็นประเทศแรก จึงไดจ้ดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดัข้ึนใน
ประเทศพม่า ขณะน้ีไดเ้ร่ิมรับงานแรกแลว้มูลค่างานรวมประมาณ 80 ลา้นบาทเศษ 

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรับทราบรายงานการดาํเนินงานในรอบปี 2556 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาํปี 2556 ท่ีได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับน้ีแล้ว 
รายละเอียดท่ีส่งมาดว้ย 2. 

มติ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
  ซ่ึงผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และผา่นการตรวจสอบและ

รับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั (นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชี ใบอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
2982) จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั แลว้ ตามรายละเอียดท่ีส่งมาดว้ย 2. 
และมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

  2554 2555 2556 
รายไดร้วม   ลา้นบาท   1,577 1,542 1,338 
รายไดจ้ากการรับจา้ง ลา้นบาท   1,570 1,523 1,307 
กาํไรขั้นตน้  ลา้นบาท   88 265 249 
กาํไรจากการดาํเนินงาน ลา้นบาท   (58) 112 139 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี ลา้นบาท   (58) 112 142 
สินทรัพยร์วม  ลา้นบาท   1,540 1,562 1,485 
หน้ีสินรวม  ลา้นบาท   1,030 896 710 
ส่วนของผูถื้อหุน้  ลา้นบาท   510 665 775 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 2.02 1.35 0.92 
อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 6 17 19 
อตัรากาํไรสุทธิ  (%) (4) 7 10 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (%) (1) 11 11 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (%) (11) 17 18 
กาํไรต่อหุน้  บาท (0.27) 0.39 0.51 
ราคาตามบญัชีต่อหุน้  บาท 2.37 3.10 2.88 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมติังบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
มติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2556 
  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อาจกาํหนดใหมี้การจ่ายปันผลในอตัรานอ้ยกวา่
อตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได  ้หากบริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิดงักล่าวไปใชเ้พ่ือ
ขยายการดาํเนินงานของบริษทั 
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ทั้งน้ี ในปี 2556 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีกาํไรเบด็เสร็จรวมเป็นจาํนวนเงิน 137 ลา้น
บาท ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับการดาํเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยบริษทัฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามเกณฑข์ั้นตํ่า ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้โดยไดจ้ดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก
จาํนวน 6,884,511.04 บาท 

2. จ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 ดงัน้ี 
 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.283333 บาท โดย 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี12 กนัยายน 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ดงันั้นจึงจะ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมอีกในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 

(2) จ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 12 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้
ละ 0.083333 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นตํ่า
และจ่ายเงินปันผล โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ Record Date (RD) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย  ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557  

มติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
  
วาระที ่5   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจําหน่าย ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มทุน

แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2556 

ตามท่ีคณะกรรมการไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2555 เป็นหุน้ ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนนั้น ปัจจุบนับริษทั
มีทุนท่ียงัไม่ได้ออกจําหน่ายคงเหลือจํานวน 64,519,806 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ประกอบดว้ย (1) หุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 64,500,000 
หุน้ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงบริษทัยงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายเน่ืองจากยงัไม่
มีความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนดงักล่าว (2) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 19,806 หุ้น ซ่ึงคงเหลือจาก
การจดัสรรเป็นหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 จึงจาํเป็นตอ้ง
ลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 333,250,000 บาท แบ่งเป็น 
333,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 268,730,194 บาท แบ่งเป็น 
268,730,194 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 
64,519,806 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 64,519,806 บาท 
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มติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
    เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 268,730,194 บาท   
   (สองร้อยหกสิบแปดลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนหน่ึงร้อยเกา้สิบส่ีบาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น 268,730,194 หุน้   
    (สองร้อยหกสิบแปดลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนหน่ึงร้อยเกา้สิบส่ีหุน้) 
     มูลค่าหุน้ละ              1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
      
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั 268,730,194 หุน้     
    (สองร้อยหกสิบแปดลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนหน่ึงร้อยเกา้สิบส่ีหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ            -ไม่มี-  หุน้   (-) 
    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ
ใด ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษทัแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ ลดทุนจดทะเบียน 

มติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
    ตามท่ีมีการพิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลประจาํปี 2556 เป็นหุน้ปันผลในอตัรา 12 หุน้เดิมต่อ 

1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั จาํนวน 22,394,183 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท จาํเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 268,730,194 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 291,124,377 หุน้ โดยออกหุน้สามญัใหม่เพ่ิมจาํนวน 22,394,183 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนอีกจาํนวน 22,394,183 บาท จากเดิมจาํนวน 268,730,194 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
291,124,377 บาท โดยการออกหุน้ใหม่จาํนวน 22,394,183 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

มติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 
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วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 

    เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 291,124,377 บาท   
   (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเจด็สิบเจด็บาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น 291,124,377 หุน้   
    (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเจด็สิบเจด็หุน้) 
     มูลค่าหุน้ละ              1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
      
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั 291,124,377 หุน้     
    (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเจด็สิบเจด็หุน้)

  หุน้บุริมสิทธิ            -ไม่มี-  หุน้   (-) 
    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ
ใด ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษทัแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

มติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่9   พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
    จากท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นตาม

วาระท่ี 4 บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัรองรับการจ่ายหุน้ปันผล คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 22,394,183 หุน้เพ่ือรองรับการจ่าย
หุน้ปันผล  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ จดัสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 22,394,183 หุน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

มติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่10 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระตามอตัรา 1 

ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ ดงันั้นกรรมการท่ีครบตามวาระ เท่ากบั 3 ท่าน คือ 
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1. คุณสมควร วฒักีกลุ - กรรมการอิสระ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

2. คุณเผดจ็ รุจิขจรเดช - กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. คุณกมล สิงห์โตแกว้ - กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

  บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามี
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เม่ือ
วนัท่ี 15 มกราคม 2557 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญและเสนอช่ือ
กรรมการเขา้มา ทางคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้กรรมการท่ีพน้
วาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงานของ 3 ท่าน 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6.  

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณา เลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่ง ตามวาระดงักล่าวใหก้ลบัดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีให้มีผลตั้ งแต่วนัถดัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557  เป็นตน้ไป  ผูถื้อหุ้นสมควรเลือกกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

มติ  วาระน้ีตอ้งพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่11   พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2557ดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการ  2556 2557 

1. ค่าตอบแทนรายเดอืน    
1.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อเดือน 65,000 65,000 
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อเดือน 50,000 50,000 
1.3 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของ

บริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 - - 

2. ค่าเบีย้ประชุม    
2.1 กรรมการบริษทั(คนละ) ต่อคร้ัง 5,000 5,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนํา เสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการดงักล่าว 
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มติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่12 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2557 
  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาดงัน้ี 
1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ตาม

รายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
-  นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์   เลขทะเบียน  2982 
หรือ 
-  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   เลขทะเบียน  5599 
หรือ 
-  นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  เลขทะเบียน 8125 

2. กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี 
ปี 2556 

ค่าสอบบัญชี 
ปี 2557 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 1,300,000 1,360,000 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 110,000 110,000 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั - 220,000 
กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) จาํกดั 60,000 60,000 
กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 85,000 85,000 
 1,555,000 1,835,000 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผูส้อบบัญชี และกาํหนด
ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีดงักล่าว 

มติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่13 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกาํหนดให ้
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปี 2557 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 17 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ 
ห้องประชุมชั้ น 3 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ตั้ งอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัจะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป (แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.) 
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อน่ึงบริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 (RECORD DATE) ในวนั
จนัทร์ท่ี 17 มีนาคม 2557 และกาํหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารท่ี 18 มีนาคม 2557 
 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
     
 
 
 
 (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
เลขานุการคณะกรรมการ 
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501 


